
ن الكاملية, النجياة السيعادة يفييد ؟ أييش يفييد الكريمين  المسمين... م
الييذنب, حصييول مغفييرة هييذا  ل ن)), (( الغفور:  قييوله في المرهوب
المطلييوب بهييا يحصييل الرحميية  ل ن)) (( الرحيم:  قوله في المطلوب
قييال الفييوز يتييم المطلييوب وحصول المرهوب والنعم, وبزوال والخيرات

)) فففاز فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح (( فمن:  وعل جل الله
حصييول الجنة المرهوب, وأدخل من النجاة ؟ بها الذي ما النار عن زحزح

 )). فاز (( فقد المطلوب
الرمسول إبل غ : وجوب الكريمة الية فوائد الية, من فوائد إلى ال ن نرجع
: قييوله ميين ؟ يؤخييذ أييين القول, ميين هذا الله عن ومسلم عليه الله صلى

للرمسييالة إبل غ هييذا وأ ن لمسيييما الوجوب المر في الصل  ل ن)) (( قل
. واجب الرمسالة وإبل غ
رحميية ميين نقنييط ل أ ن فييي البل غ هييذا : أهمييية الكريمة الية فوائد ومن

؟ أهميتييه أخييذ أييين جميعا, ميين الذنوب يغفر وعل جل أنه نعلم الله, وأ ن
. خاص بإبل غ أمر هذا (قل) ل ن بي تصديره من

لهييا, ظييالم نفسييه علييى مسييرف المييذنب : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
(( وما:  تعالى قوله لهذا ) ويدل) أنفسهم على (( أسرفوا:  لقوله

). ) أنفسهم ظلموا ولكن ظلمناهم
: هييذا قييال ؟ : لميياذا لييه قيييل إذا بالمعصييية لنفسييه الظالم أ ن والعجيب

ظلميه أحييد ضييربه وإذا ؟ يهييديني, عرفتييم أ ن اللييه عسى والقدر القضاء
يرضييى وقييدر, هييل قضاء هذا : والله قال ؟ تضربني : لما فقال بالضرب

عجيييب, تناقض يرضى, وهذا لنفسه بظلمه يرضى, وهو ل ؟ الحجة بهذه
تبييح لييم غيرك ظلمك بالقدر, وإذا تحتج أ ن أبحت نفسك ظلمت إذا يعني

أ ن ترضى : كيف وتناقض, يقال الحكم في جور بالقدر, وهذا يحتج أ ن له
؟. بالقدر ويحتج غيرك يظلمك أ ن ترضى ول نفسك تظلم
(( ل:  اللييه, لقييوله رحميية من القنوط : تحريم الكريمة الية فوائد ومن

التحريييم, النهييي في الصل أ ن الدللة ) وجه) الله رحمة من تقنطوا
الييذنوب, لنييه كبييائر ميين الله رحمة من القنوط أ ن على السنة دلت وقد
لجأ من أ ن وتعالى مسبحانه بالله اللئق وعل, فإ ن جل بالله يليق ل ما ظن
امسييتهنت فقييد رحمتييه ميين قنطت يخيبه, فإذا ل الكرمين أكرم فإنه إليه
كبييائر ميين اللييه رحميية ميين القنييوط كا ن وتعالى, ولهذا مسبحانه حقه في

. الذنوب
من تقنطوا (( ل:  لقوله لله الرحمة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
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). ) الله رحمة
والحسييا ن النعييام من كا ن مخلوقة, فما وغير نوعا ن: مخلوقة والرحمة

تعييالى الله قال مخلوق, ولهذا غير فهو للرب صفة كا ن مخلوق, وما فهو
الجنيية أ ن مع رحمتي ) أنت أشاء من بك أرحم رحمتي : ( أنت الجنة في

ميين ضييال إليه عاد أو ولد لشخص ولد الرحمة, إذا آثار من لكنها مخلوقة
الرحميية هييذه اللييه, هييل رحميية هييذه ماله, قال: واللييه من ضائع أو ماله

أطلقييت وإنعييام, فييإذا إحسييا ن مخلوقيية, لنهييا ؟ مخلوقة غير أو مخلوقة
صييفة علييى أطلقييت مخلوقيية, وإذا فهييي والنعام الحسا ن على الرحمة

.  مخلوقة غير فهي الله
يغفرهييا اللييه فييإ ن عظمييت مهمييا الييذنوب : أ ن الكريميية الية فوائد ومن

ذكرهيا الله نعم, ل ن ؟ الذنوب ) كل) جميعا الذنوب يغفر الله (( إن
الييذنوب, لكيين  كييل)) (( جميعا:  بقوله العموم هذا الذنوب, وأكد أل بي

. التائبين حق في ؟ من حق في هذا
الييذنب كييا ن وإ ن للتييائبين الييذنوب مغفييرة ظاهرهييا : أ ن فوائييدها وميين

يتييوب الله الله, فإ ن إلى تبت ثم شخص على اعتديت لو للمخلوق, يعني
تتوب, وميين أ ن اشترطنا لكننا ؟ للمخلوق, عرفت الذنب كا ن عليك, ولو

عليييه تقييدر لييم عليه, فييإ ن قدرت إ ن حقه للمخلوق توفي أ ن التوبة تمام
الغيب.  بظهر ولو فأوفه
ه يتضيح ميا بحسب ثلثة أو مثلين أو مثل لهذا نضرب ونحن المقيام, إذا ب
اللييه يغفيير اللييه إلى تبت ذنب, فإذا فهذا حق بغير مال شخص من أخذت

أ ن التوبيية تمييام ميين شييك, لكيين ل الذنب لك الله يغفر ؟ ل أو الذنب لك
ورثتييه إلييى أديييت ورثتييه, إذا فييإلى مييات صاحبه, فييإ ن إلى المال توصل
ماله, هييل وبين بينه حلت الذي للميت ظلمك بقي منه, لكن ذمتك برئت

: قائييل لييك تحامسب, فسيييقول : ل قلت إ ن ؟ تحامسب ل أو عليه تحامسب
وهييذا ؟ ميياله وبييين بينييه حال الذي الميت ظلم من النسا ن يتخلص كيف

مسييتحقه إلييى المييال أدى لنه برئت صحيح, ذمته ؟ صحيح غير أو صحيح
حييال فييي وبينييه بينييه حيييل صيياحبه أ ن المشييكل صاحبه, لكيين موت بعد

بينييه لييتزوج, فحلييت مسيييارة لشييترى بيتييا لشييترى عنييده كا ن الحياة, لو
 ؟ ل أو بتوبتك حقه عنك يسقط وبينه, فهل

أنييت, عنييك حقييه حقييه, يسييقط يسقط أنه الكريمة اليات : ظاهر نقول
ل ال ن لنييك ؟ لماذا طيب ؟ ل أو عنده, أفهمتم من يوفيه تعالى الله لكن

أ ن تسييتطيعه حقييه, والييذي لتعطيييه الميييت هييذا إلى تتوصل أ ن تستطيع
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فعلت. وقد ورثته إلى تؤديه أ ن ؟ ايش
تبييت, الشييخص, نسيييته, ثييم نسيت ثم شخص من مال آخر: أخذت مثال
عنييه, بييه أتصييدق ؟ الرجل حق من الخروج أو التوبة إلى الطريق هو فما
الدنيا في أو الخرة في ؟ متى المال هذا من امستفاد عنه به تصدقت وإذا

الييدنيا, وقييد في وبينه بينه حلت : لكنك قائل يقول قد الخرة, لكن في ؟
فييي وبينه بينه حلت أنا : نعم الدنيا, فأقول في المال في غرض له يكو ن

فعلته, التوبة من عليه قدرت إليه, والذي أصل أ ن مني عجزا الدنيا, لكن
صيياحب يطالبه ل بحيث تامة براءة يبرأ عنه, فهل به الصدقة ؟ أيش وهو

نعم, يبرأ.  النصوص : ظاهر نقول الجواب ؟ الخرة في المال
تمييام النفييس, ميين قتييل من وجل عز الله إلى تبت ثم نفسا قتلت طيب
صيياحبكم قتلييت الييذي : أنييا المقتول, تقول لورثة نفسك تسلم أ ن توبتك

عندنا يبقى ذمتك, لكن برئت لهم نفسك مسلمت أيديكم, إذا بين ال ن وأنا
تيبرأ الييدنيا, فهييل فيي بقيائه وبين بينه حلت الذي المقتول حق من؟ حق
 ؟ بالتوبة منه

بالتوبيية, منييه وأمثالها, تبرأ هذه الية لعموم بالتوبة منه تبرأ الجواب: نعم
وتعيالى مسييبحانه اللييه يضيع, يتحمله ل ؟ ل أو المقتول حق يضيع هل لكن
ويتحمييل حقييه عن يعفوا أ ن وتعالى مسبحانه الله فضل من له, وهذا عنك
الخرين.  حق عنك
حييق عنييه يسيقط وكييف ؟ قلتيم ميا علييى الييدليل هو : ما قائل قال فإذا

مففع يدعون ل (( والذينتعالى:  قوله هذا على : الدليل قلنا ؟ الدمي
ول بففالحق إل اللففه حففرم التي النفس يقتلون ول آخر إلها الله

للمخلييوق لله, حق حق فيها ) هنا) أثاما يلق ذلك يفعل ومن يزنون
قال بها, وقد بالمزني مكرها زنا قد كا ن إ ن بالعرض للمخلوق بالدم, حق

العففذاب لففه يضففاعف أثاما يلق ذلك يفعل (( ومن:  وجل عز الله
عمل وعمففل وآمففن تففاب مففن إل مهانففا فيه ويخلد القيامة يوم

القاتييل فييي ) حييتى) حسففنات سففيئاتهم الله يبدل فأولئك صالحا
حسنات.  مسيئاته الله يبدل
 ؟ فالجواب ؟ المقتول حق يضيع : كيف قيل فإذا

...:  الطالب
ميين عنييه, وهييذا يحتملييه اللييه ل ن يضيييع أحسنت, نقييول: ل : نعم الشيخ
)) ظيياهر جميعييا الذنوب يغفر الله : (( إ ن نقول وتعالى, إذا تبارك فضله
بحييق أو اللييه بحييق يتعلييق ممييا جميعييا, مسييواء الذنوب يغفر العموم الية
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الييدنيا, فييإ ن فييي إليهييم إيصيياله تعذر إذا العباد بحق يتعلق ما العباد, لكن
. طيب الخرة في يتحمله ؟ أيش تعالى الله

يقترنا ن عظيمين الله أمسماء من امسمين : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
زوال الول فييي أ ن اقترانهما الرحيم, ووجه الغفور هما القرآ ن في كثيرا

وصييف اجتماعهمييا ميين المطلوب, فيتكييو ن حصول الثاني وفي المكروه
إ ن المغفييرة امسييتفدنا انفييردا إذا انفرادهمييا, لنييه عنييد الوصف على زائد

فائييدة امستفدنا اجتمعا إذا الرحيم, لكن انفرد إذا الرحمة الغفور, أو انفرد
بييين جييامع فهييو برحمتييه مقرونيية وجييل عييز الله مغفرة أ ن جديدة, وهي

المسييماء ميين أو اللزميية المسييماء من المسما ن والرحمة, هذا ن المغفرة
 ؟ المتعدية
...:  الطالب
متعدييية, طيييب  إذا)), الففذنوب يغفففر الله (( إن : المتعدييية الشيييخ

متعدية.  ) إذا) يشاء من ويرحم يشاء من (( يعذب
أمييور, اليمييا ن بثلثة إل بها اليما ن يتم : ل العلماء قال المتعدية المسماء

علييى المييترتب بييالحكم صفة,  واليما ن من تضمنه بما بالمسم, واليما ن
الغفييور, هنييا بالمسييم الثر, اليمييا ن بعضهم عليه يطلق الصفة, الذي تلك

امسيم عليهيا دل مغفيرة لليه بيأ ن الله, نؤمن أمسماء من الغفور بأ ن نؤمن
ويييدل المغفرة على ذلك, يدل يتضمنه بما أيضا ونؤمن طيب الغفور, كذا

دلليية بيياب ميين العلييم علييى يعلمه, ودللتييه ل ما يغفر ل العلم, لنه على
م) ل (ع فيهييا ر) مييا ف ( غ المييادة اللييتزام, ل ن ؟ اللييتزام أو التضييمن

امسييما : الغفييور قلنييا نعييم الرحيييم اللييتزام, طيييب بيياب ميين هذا فيكو ن
نيؤمن امسييما الرحيييم كييذلك حكميا, الرحيييم الذنوب يغفر وصفا المغفرة
ولكييم لنييا اللييه حكمييا,  غفيير يرحييم وبييأنه صييفة وبالرحمة امسما بالرحيم
.  وإياكم ورحمنا
...:  الطالب
كييافر ميين شييخص مسرق : لو مهما, يقول مسؤال يسأل : نعم, هذا الشيخ
حربيييا الكييافر كييا ن الجييواب: إ ن يصيينع؟ فماذا به يعلم ولم الكافر وذهب
المييال بيييت المال, ل ن بيت إلى يسلمه فإنه عهد له كا ن له, وإ ن فالمال
منه مال, فليتخلص بيت يكن لم مالكها, فإ ن يعرف ل التي الموال يتقبل

.  أمسلم, نعم إ ن إل الصدقة هذه على يثاب ل الكافر بالصدقة, لكن
 ...:  الطالب
مخييالف رأييياه رأي عنييه الله رضي عباس ابن قول إ ن يقال : نعم الشيخ
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نستريح, ووجييه القول النصوص,  وبهذا بظاهر النصوص, والعبرة لظاهر
ثلثيية بييه يتعلييق القتييل بييأ ن عبيياس ابن عن روي ما الله رحمه القيم ابن

فيسقط الله حق للمقتول, أما المقتول, حلق لولياء لله, حق أمور: حق
أولييياء الثييم,  حييق عنييه ومحييي تييوبته الله قبل النسا ن تاب فإذا بالتوبة

: لبييد القيم ابن يقول المقتول إليهم, حق نفسه بتسليمه يكو ن المقتول
التعييبير, بييل هييذا نعييبر أل : الصييواب يقال القاتل, لكن هذا من أخذه من

هييو هييذا وجييل عييز اللييه ؟ يييوفيه الييذي إياه, ومن إيفائه من بد : ل نقول
.  الصواب, نعم

...:  الطالب
ل الواجب, يعنييي الولوي, التمام التمام هو ما هنا بالتمام : المراد الشيخ

.  بذلك إل التوبة تتم
...:  الطالب
فيقييول عبييادي, نعييم عني: يا مبلغا التفسير, قل في قلنا : ل, أما الشيخ

هييذه إبل غ كيفييية أمسرفوا, هذا الذين عبادي : يا ربكم : قال مثل الرمسول
.  نعم ؟ الية, أعرفت

...:  الطالب
اغتبييت : إذا قييال بعضييهم صييحيح, لكنهييم القدرة, هييذا مع : يعني الشيخ
: إ ن قييال فصييل مطلقييا, وبعضييهم وتستحله إليه تذهب أ ن بد فل شخصا

يكيين لييم نفسييه, وإ ن فييي عليك حمل لنه تستحله أ ن بد فل علم قد كا ن
ويكفييي, وهيذا فيهييا تغتييابه كنيت الييتي المييواطن فييي عليييه فييأثنى عليم

يعلم, أنشأت لم وهو اغتبتك : أنا وقلت إليه ذهبت لو جيد, لنك التفصيل
المكا ن في عليه وأثنيت له امستغفرت إذا تنشئه, لكن ما عليك نفسه في

. المقصود, نعم حصل فيه اغتبته أنت الذي
ربكففم إلففى (( وأنيبوا:  الرجيييم الشيييطا ن ميين بييالله : أعييوذ القارئ

واتبعففوا تنصففرون ل ثم العذاب يأتيكم أن قبل من له وأسلموا
بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم من إليكم أنزل ما أحسن
فففي فرطت على حسرتى يا نفس تقول أن تشعرون ل وأنتم
هففداني الله أن لو تقول أو الساخرين لمن كنت وإن الله جنب
كففرة لففي أن لففو العففذاب ترى حين تقول أو المتقين من لكنت

) . ) المحسنين من فأكون
مسييبحانه اللييه أ ن لنييا الرجيييم, مسييبق الشيييطا ن ميين بييالله : أعييوذ الشيخ
اللييه عيين للنيياس يقييول أ ن ومسييلم وآلييه عليييه الله صلى نبيه أمر وتعالى
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مففن تقنطففوا ل أنفسهم عن أسرفوا الذين عبادي (( يا:  تعالى
الرحيفم الغففور هفو إنه جميعا الذنوب يغفر الله إن الله رحمة

وامستنباطا.  تفسيرا الية هذه على الكلم ) ومسبق)
) قال) له أسلموا و ربكم إلى (( وأنيبواوتعالى:  تبارك الله قال ثم

يعنييي)) "  ربكففم (( إلففى )) ارجعففوا " (( أنيبوا:  المفسر المؤلف
القييرب, إلييى عنييه البعييد وميين طاعته إلى معاصيه من ربكم إلى ارجعوا
وتعالى.  مسبحانه الله إلى القلب القلب, رجوع عمل هي النابة وهذه

عمييل وهييذا لشييرعه واخضييعوا لييه امستسييلموا أي))  لففه (( وأسلموا
بالجوارح.  والمسلم بالقلب الجوارح, فالنابة عمل الظاهر

ميين الخلص المؤلييف  وأخييذ" العمففل )) أخلصوا له " (( وأسلموا
فقففل حففاجوك ((فففإن:  تعييالى قييال للييه, كمييا  أي)) (( لففه:  قييوله

وهييي بالنابة المر فيها الية ) فهذه) اتبعن ومن لله وجهي أسلمت
ميين مستفاد بالجوارح, والخلص وهي له بالمستسلم القلب, والمر في

)).   (( لهقوله: في المذكورة اللم
وأمسييلموا, فقييد بييأنيبوا ) متعلقيية) العففذاب يففأتيكم أن قبففل (( مففن
اللييه ميين يعنيييالعففذاب))  يففأتيكم أن قبل (( منالعامل ن,  تنازعها
الله.  عذاب من تمنعو ن ل )  يعني) تنصرون ل (( ثم
: أنيبييوا قييال اللييه إليييه, ل ن حاجة ل"  تتوبوا لم " إن:  المؤلف وقول

فقد الشيء هذا قبل من وأمسلم أناب الشيء, وإذا هذا قبل من وأمسلموا
العذاب.   عليه ينزل ل تاب, وحينئذ
تبعييا كونييوا أي ) اتبعوا) ربكم من إليكم أنزل ما أحسن (( واتبعوا
ميين تفضيييل امسييم )  أحسيين) ربكففم مففن إليكم أنزل ما (( أحسن

ا ن فيي ذاتيه, والحسين فيي الحسين الحسن, ويشيمل العميل, والنس
الكتييب فتشت ذاته, ولو في إلينا أنزل ما الحسن, أحسن يتبع أ ن مأمور

فسييره القييرآ ن, ولهييذا هييو نييزل ما أحسن جدت لو نزلت التي السماوية
كييانت إذا إلينييا أنييزل ما أحسن  كذلك" القرآن " وهو:  بقوله المؤلف

كامييل, وجييه علييى بها قام وعبادة ناقص وجه على النسا ن بها قام عبادة
فالنسييا ن  تتفاضييل أعمال وجد الحسن, فإذا هي كامل وجه على فالتي
منها.  الحسن يتبع بأ ن مأمور

 فيها)) ربكم  (( من: ) وقوله) ربكم من إليكم أنزل ما (( أحسن
مسييبحانه الليه من نازل الحسن هذا الحسن, ل ن إتباع وجوب إلى إشارة
وتشييريعا تدبيرا العباد في التصرف له الذي هو الرب, والرب من وتعالى

6



وحكما.  
الية ) في) تشعرون ل وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل (( من
قال هذا ) ثم) تنصرون ل ثم العذاب يأتيكم أن قبل (( من الولى

ل مفاجييأة, وأنتييم ) أي) بغتففة العففذاب يففأتيكم أن قبففل (( مففن: 
أهففل (( أفأمن:  تعييالى كقييوله العييذاب, وهييذا يييأتيكم أنييه تشييعرو ن

القففرى أهففل أمن أو نائمون وهم بياتا بأسنا يأتيهم أن القرى
إل بالعييذاب يشعر ل ) فالنائم) يلعبون وهم ضحى بأسنا يأتيهم أن

: وجييل عييز الله بغتة, يقول إل بالعذاب يشعر ل كذلك يلعب بغتة, والذي
رحمييه المؤلييف  يقييول)) تقففول (( أن:  ) قوله) نفس تقول (( أن

بففوقته إتيانه )) قبل تشعرون ل " (( وأنتمالمفسر:  الشارح الله
الطويييل المييل ضييربتم قييد إتيييانه, بييل قبييل بييوقته تشييعرو ن ل  يعنييي"

العذاب.   أتاكم حتى محله في ليس الذي والتفاؤل
الييذي هييذا المؤلف قدر)) "  نفس تقول (( أن قبل " فبادوا:  قال
يسييمى اللييه رحمييه المؤلييف بييه قام الذي عليه, وهذا السياق لدللة ذكر
وإيجاز قصر نوعا ن: إيجاز عندهم اليجاز الحذف, ل ن إيجاز البلغيين عند

كييثيرة, معيياني تتضييمن القصيييرة العبييارة تكو ن أ ن القصر حذف, فإيجاز
معليوم. هيو ميا منهييا حييذف قييد موجودة العبارة تكو ن أ ن الحذف وإيجاز

رب قففال الظففل إلففى تولى ثم لهما (( فسقى:  تعالى قوله مثل
على تمشي إحداهما فجاءته فقير خير من إلي أنزلت لما إني

المرأتييين أ ن تقييديره كييثير, ل ن شيييء منها حذف الية ) هذه) استحياء
فجيياءته مومسييى إلييى إحييداهما أرمسل بالخبر, ثم أخبرتاه أبيهما إلى ذهبتا

قصيير نوعييا ن: إيجيياز اليجيياز عنييدنا امستحياء, فصار على تمشي إحداهما
يحييذف بييأ ن حذف كثيرة, وإيجاز معاني تتضمن قصيرة العبارة تكو ن بأ ن
عربي.  فصيح السياق, وكلهما عليه يدل ما الكلم من

(( مففن قصر إيجاز ) هذا) حياة القصاص في (( ولكم:  تعالى قوله
هييذه تبسييط أ ن أردت لييو قصر,  لنك إيجاز ) هذا) به يجز سوء يعمل
المجييازاة أنييواع وتييذكر السييوء أنييواع )) تييذكر مسوء يعمل (( من الجملة

يعمففل (( من الكلمييتين هيياتين علييى اقتصيير طويل, لكنييه الكلم لكا ن
الجمليية هييذه فييي يدخل أ ن يمكن ما كل تشمل ن ) وهما) به يجز سوءا

التفاصيل. من
 نقييول)) " تقول (( أن قبل " فبادرواالمؤلف:  كلم على هنا طيب
السييياق, عليييه يدل ما الكلم من حذف الحذف, لنه إيجاز باب من : هذا
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نفس, يعنيي: تقول أ ن : خشية نقول بأ ن ذلك دو ن هو ما نقدر أ ن ويمكن
ميا علييى حسييرتا ييا نفييس تقول أ ن خشية ربكم من إليكم أنزل ما اتبعوا

المؤلف.  كلم من أخصر ذكرناه الذي الله, وهذا جنب في فرطت
الثبييات, مسييياق فييي نكييرة هنا  نفس)) حسرتا يا نفس تقول (( أن

العمييوم علييى تييدل العموم,  وإنما على تدل ل الثبات مسياق في والنكرة
مييا أو المسييتنكاري المسييتفهام الشييرط, أو أو النفييي مسييياق في كانت إذا

بهييا يييراد نكييرة هنييا نفييس : إ ن قالوا العلماء, لكنهم ذكره مما ذلك أشبه
حسرتا.  يا فرطت نفس كل تقول أ ن العموم, يعني

: يييا النداميية, وقييال هييي  فالحسرة" ندامتي أي حسرتي يا " أصله
حسييرتي, لكيين ييا المتكلييم ياء ياء, وأصلها عن منقلبة هذه اللف حسرتا

يييا بييدل حسييرتا : يييا ألفييا, فيقييال الييياء تقلييب أ ن يجوز العربية اللغة في
) التقدير: يييا) عجوز وأنا أألد ويلتا (( يا:  تعالى قوله حسرتي, ومنه

ويلتي. 
اللففه جنففب في فرطت ما (( على ندامتي )) أي حسرتا " (( يا

الفييراط, الفييراط والضيياعة, وعكسييه الهمييال معنيياه  التفريييط)) "
المقصيير, المهمييل هو الشيء, فالمفرط عن القصور التجاوز, والتفريط

الومسط.  هو مذموم, والخيار للحد,  وكلهما المتجاوز هو والمفرط
 ففسيير" طاعته " أي:  ) قييال) الله جنب في فرطت ما (( على

هييو الييذي اللييه جنييب بييه يييراد أ ن يمكن ل لنه بالطاعة, وذلك هنا الجنب
هييو الييذي الجنييب نفييس في يفرط لم بأنه يشعر النسا ن ذاته, ل ن جنب
لغيية, وإذا الجانب بمعنى : الجنب يقول العلماء بعض لكن  ذاته الله جنب
جنييب فييي المعنييى التأويييل, يكييو ن إلى حاجة فل لغة الجانب بمعنى كا ن
الييذي التفصيييل الله, وهييذا حق يعني الله الله, وجانب جانب في أي الله

 لكيين" طففاعته " يعنففيالله:  رحمه المؤلف قال كما مؤداه هو ذكرناه
إذا للفييظ, أمييا المطييابق المعنى عن به خرجنا بالطاعة الجنب فسرنا إذا

لغيية, الكلميية عليه دلت بما فسرناه فإننا الجانب بمعنى لغة : الجنب قلنا
وشرعه.  حقه أي وجل عز الله جانب أ ن المعلوم من والجانب

الثقيلففة, أي مففن مخففففة )) إن الساخرين لمن كنت " (( وإن
الشييرطية, والثيياني لمعيياني: الول تييأتي العربييية اللغيية في إ ن"  وإني

اللغيية في معاني. إ ن: تأتي زائدة, أربعة مؤكدة, والرابع النافية, والثالث
بمعنييى تكييو ن أ ن خامسييا معنييى زاد معاني, بعضهم أربعة بمعنى العربية

قليل.  لكنه نعم
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بنبففأ فاسففق جففاءكم إن آمنففوا الففذين أيها (( يامثاله:  شرطية إ ن
شرطية.  إ ن ) هذه) فتبينوا

) وإ ن) مففبين سففحر إل هذا (( إن:  الكييافرين قييول مثييل نافية تكو ن
إل.  دائما يعقبها التي هي النافية
محلهييا يحل أ ن هنا, وعلمتها كما الثقيلة من المخففة وهي مؤكدة وتأتي

تفيد الثقيلة من مخففة )  هذه) الساخرين من كنت (( وإنمثل:  إ ن
منهييا مخففة هذه كانت للتوكيد, فإذا أنها معروفة إ ن الثقيلة التوكيد, ل ن

للتوكيد. فهي
:  الشاعر قول ذلك زائدة, ومن الرابع

  الخزف أنتم ولكن صريف ول     ذهب أنتم إ ن ما غدانة بني
إذا ذهييب, فهييي أنتم ما الكلم معنى ذهب, ل ن أنتم إ ن : ما قوله الشاهد

ة, ومسيميت معيروف,  الصيريف الذهب زائدة, طيب لنهيا صيريفا الفض
الخييزف هييو الخزف, ما أنتم الوز ن, ولكن أو العدد عند صريف لها يسمع

يصييح أ ن الزائدة إ ن رديء, وعلمة أصلكم أنكم المشوي, يعني الطين ؟
زائدة, طيب.  فهي حذفها مع الكلم صح حذفها, فإذا مع الكلم
لمن (( كنت " وإني:  المؤلف ) قال) الساخرين لمن كنت (( إن

: إنييي للسييياق, فقييال مطابقييا ضييميرا إ ن امسييم  فقدر)) " الساخرين
النحويين جمهور عند الصحيح, أما هو المؤلف إليه ذهب الذي وهذا كنت؛
كنييت إ ن الشييأ ن, فيقييدرو ن ضييمير محييذوف إ ن امسم : إ ن يقولو ن فإنهم
حييرج للسييياق, ول مطابقا ضميرا نقدر أننا الصحيح الشأ ن, لكن أي وإنه
(( وإن:  نقييول الشأ ن, فعليه ضمير يكن لم ولو محذوف : أنه نقول أ ن

السيياخرين. لميين كنييت وإنييي نعييم ؟  التقدير)) الساخرين لمن كنت
دليييل أيضييا للتوكيد, وهي  هذه)) الساخرين (( لمن:  قوله في واللم
الثقيلة.  من مخففة إ ن أ ن على

الجييواب: ل ؟ الثقيليية ميين المخففيية إ ن مييع التوكيييد لم تلزم وهل طيب
اللتباس يخشى كا ن بالنافية,  فإ ن اللتباس من يخشى كا ن إذا تلزم, إل
خييبر فييي كييثيرا تأتي اللم أ ن اللم, والحاصل تذكر أ ن يجب فإنه بالنافية

أ ن يجييب فييإنه اللتبيياس خيف إذا إل تحذف الثقيلة, وقد من المخففة إ ن
النافييية, بييإ ن تلتبييس أ ن خيييف إذا ؟ بييأيش اللتباس خيف اللم, إذا تذكر
من مخففة إ ن تكو ن أ ن تعين اللم أتت إذا باللم, لنه يؤتى أ ن يجب فإنه

النحو.  في البحث هذا الثقيلة, ومحل
المسييتهزئ, بمعنييى ) السيياخر) الساخرين لمن كنت (( وإن:  يقول
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تعييالى: قييال كمييا  اللييه إلييى يييدعوا بميين مسيياخرين ؟ بميين مسيياخرين
بييدين ) مسيياخرين) البصار عنهم زاغت أم سخريا (( أتخذتموهم

وآيففاته أبففالله (( قل اللييه برمسييل الله, مساخرين بكتب الله, مساخرين
السيياخرين فييي المفعييول حييذف ) ولهذا) تستهزئون كنتم ورسوله

عييام, فهييو وأوليييائه ورمسييله وآييياته بييالله العموم, أي: السيياخرين لفادة
. الية على الكلم بقية تعالى الله شاء إ ن ويأتي

أنزل ما أحسن (( واتبعوا:  الرجيم الشيطا ن من بالله : أعوذ القارئ
ل وأنتففم بغتففة العففذاب يففأتيكم أن قبففل مففن ربكففم مففن إليكففم

جنففب فففي فرطففت ما على حسرتا يا نفس تقول أن تشعرون
لكنت هداني الله أن لو تقول أو الساخرين لمن كنت وإن الله
فففأكون كففرة لي أن لو العذاب ترى حين تقول أو المتقين من
واسففتكبرت بهففا فكففذبت آيففاتي جاءتففك قد بلى المحسنين من

) . ) الكافرين من وكنت
: وتعييالى تبييارك اللييه : قييال الرجيييم الشيييطا ن ميين بييالله : أعوذ الشيخ

يففأتيكم أن قبففل مففن ربكم من إليكم أنزل ما أحسن (( واتبعوا
علففى حسففرتا يا نفس تقول أن تشعرون ل وأنتم بغتة العذاب

). ) الساخرين لمن كنت وإن الله جنب في فرطت ما
القرآ ن, ما ) ؟) ربكم من إليكم أنزل ما (( أحسن:  بقوله المراد ما

؟ حسنه وجه
...:  الطالب
آثيياره, أربعيية وفييي أحكييامه وفييي أخبيياره طيب, وفييي ذاته : في الشيخ
طيب.  أشياء
ل وأنتففم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل (( من:  تعالى : قوله الشيخ

نفس؟ تقول أ ن تقدر ) كيف) نفس تقول أن تشعرون
...:  الطالب
نفس.  تقول أ ن : نعم. خشية الشيخ
أرجييح تقول, أيهما أ ن قبل : بادروا قال ؟ المؤلف قدره الذي : ما الشيخ

أوضح.  فهو تقديرا أقل كا ن وكلما تقديرا أقل ؟ ولماذا ؟
مسييياق فييي نكييرة ) هييذه) نفففس تقول (( أن:  قييوله : طيييب الشيخ
نفس.  أي تعم, يعني نعم ؟ للعموم أو للطلق هي فهل الثبات
اللففه جنففب في فرطت ما على حسرتا (( يا:  قوله : طيب الشيخ

؟.  نعم أصلها حسرتا ) يا)
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حسرتي.  : يا الطالب
للندبة.  لنها ألف إلى الياء : فقلبت الشيخ
المييراد ) ما) الله جنب في فرطت ما (( على:  قوله : طيب الشيخ
فسرها؟. الله, والمؤلف بجانب ؟ نعم الله بجنب

...:  الطالب
معنيياه علييى المعنييى حمييل أمكيين مييتى طيب, يعني الله : بطاعة الشيخ
؟ جنبه هو الذي الله جنب بها يراد أ ن يمكن أل أولى, طيب فهو اللغوي
...:  الطالب
حييق فييي ذاتييه, لكنييه الله جنب في ليس النسا ن من : والتفريط الشيخ

طيب. حقه هو الذي الله جانب يعني الله
؟. هذه ) إ ن) الساخرين لمن كنت (( وإن:  الشيخ

...:  الطالب
التوكيد.  ؟ تقتضي الثقيلة, أيش من شرطية, ل. مخففة : إ ن الشيخ
. لمعاني (إ ن) تأتي أ ن امستطرادا : ذكرنا الشيخ

 ... شرطية زائدة, تأتي : أربعة, تأتي الطالب
 ؟ المعاني هذه يعين الذي : ما الشيخ

: السياق. الطالب
 ؟ مثالها الثقيلة من طيب, مخففة : السياق الشيخ

).) الساخرين لمن كنت (( وإن:  الطالب
 ؟ مثالها نافية طيب, وتأتي الساخرين لمن كنت إني ؟ : التقدير الشيخ

)) نذير إل أنت (( إن:  الطالب
. هذه وعلمة نذير إل أنت ما ؟ ) المعنى) نذير إل أنت (( إن:  الشيخ

: ...  الطالب
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